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Deka Brazila Kongreso de Esperanto
Rio- de Janeiro Novembro 1944

Dum la ĝenerala kunsido de BRA
ZILA LIGO ESPERANTISTA, oka
zinta la 30an de Oktobro lasta, oni de
cidis komenci la propagandon de la 
Deka Brazila Kongreso de Esperanto 
efektiviĝonta en Rio-de Janeao, 
dato fiksota de ĝia Estraro, al kiu oni 
transdonis la taskon elekti la necesajn 
Komitatojn. Ĝia Estraro, en kunsido 
okazinta je la la de Decembro, inter
konsente kun S-ro Ambasadoro José 
Carlos de Macedo Soares, kiu akceptis 
la taskon prezidi la Organizan Komi
taton, elektis ties ceterajn membrojn, 
kies nomojn ni publikigas malsupre, 
kaj la monaton Novembro 1944a por la 
efektiviĝo de tiu nacia kunveno.
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SUBKOMITATO POR

ORGANIZA KOMITATO:

PREZIDANTO : S-ro Ambasadoro
José Carlos de Macedo Soares, prez. 
de la “Brazila Instituto de Geografio 
kaj Statistiko”, de la “Brazila Litera
tura Akademio” kaj de la “Historia 
kaj Geografia Instituto de Brazilo” 
kaj eksministro por Eksterlandaj Afe
roj.

UNUA
Lourenço Filho, direktoro de la “Nacia 
Instituto de Pedagogiaj Studoj” kaj 
mernbro de la “Nacia Konsilantaro de

.•z. 9

Aa
• • • •

a

a

A «<! Z.•T• • • • •
■9 9

• 9 • •

A

i

e • • • •

a • a i > a • • 
V.V 
*•* •*a‘

1 • <a a • • • a e

i a9 *
:<
» a 
*• a i 
'Z.

9 9 9 9 9 9 I a 9 9 9 9 «9 9 9 9 9 9t a. * _ * * a

• aaa a a aaa* >• 9 * 9 9 9 * 9 *aaaaaaa»»* 19 9 9 9 9 * 9 9 99 9 9 9 9 a a e • <

9999999*>9 9 9 9 9 9 9 
•>9 9 9 9 9 9 9

• • < • •

>•••••••••••••• 99999******9*»* !••••••••«• - - - -

• •aaaaaaa*

• •aaa»a9 9 9 *9 9 9 9 9 9 9*• 9 • • • 9 9

99999999*999999 !••*«•••••• - 9 9 9 9 9 *

J * •> * 9
>*9*****9'• •••• •• 9 9> * * * * * • • • 4• •••«••••

• ••••••«' 9 * * & • * •- - - S 3 • 4
****9*99*'
• • • • • • • 9^ • •• • •t9**9999^9*99* <

••••••

• • 9 9

• a • •• a a1 a a a e • e * a * A a a K *
/A

• • • • • • •. aaaaa a

> • • •

* l»

l •• l

S

iaaaaa a a • a a 4 iaaaaa a a e a a 4 i a a • • • aaaaa* 
’•••••

9 9 9 9 9 9 > a a 9 a a • aaaaa*

>• 9 9 9 *999 • 9_9 * * •

• • • • • •

....i • • • • • 9 • l9 9 9 9 a» • * a •

>•••••»•• • •

>*99999999• • 9 9 ••••*•>•»•••••••• • • • • A* 9 • >•«••• • • • •99*99**9 • ®
• «T* *T9 9 9 9 *9

S:-:-:

l • • • • «
• ••«••••<• • 9 9 9 9 9 9

» • • 9 • • • • 4

• • • • '

• • • * •• • r* 4

• • • ••••••••
* * * * * * **•**•••••*•• *9***99*99*99 9*9

'9*99*9*9**9*9**99**9**999 *99*9* 9**9*9*9*
**9***999****9*• ••••••••••••••

*999 9 9 • t9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 t >99**9 aaaaa* - » 9 • 9 • •9 9 9 9 9 9 9 1 '9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 1* 9 9 9 9 9 9 9

• a a• * • • 9 9 9 **
■

*99**9
-----*aa««a< t*99*****9***9'99*999999*999*,99r--~--‘~-“--

J 9 •

• • a a *9*99 • •» • a

■Of
9 • • • •

' • ’• «TB 9*9I • • ■ V • 4• 9 9 9 9* » 9 9 9 • 9 «■ - • • 9 9*9

VICPREZIDANTO: Proi.

Edukado”.
S-ino ’DUA VICPREZIDANTO :

Ana Amélia de Queiroz Carneiro de 
Mendonça, prezidantino de la “Domo 
de la Brazila Studanto” kaj eksprez. 
de la “Brazila Edukada Asocio”.

TRIA VICPREZIDANTO : D-ro
Carlos A. Guimarães Domingues.

EKRETARIO : S-roĜENERALA
Ismael Gomes Braga.
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FESTOJ, 
EKSKURSOJ, PROMENADOJ KC. : 
Prezidanto — Proi. João B. de Meilo

-ino Carolina

••A!

S-ro Ambasadoro José Carlos de Ma
cedo Soares, prez. de la “Brazila Ins
tituto de Geografio kaj Statistiko” 
kaj eksministro por Eksterlandaj 

Aferoj.

UNUA SEKRETARIO : D-ro Má-
rio Ritter Nunes.

DUA SEKRETARIO : F-ino Maria
Amaral Malheiro.

TRIA SEKRETARIO : F-ino Maria
da Luz Costa.

KASISTO :
Sou za.

-ro Délio Pereira de

HELPKASISTO: F-ino Irani Baggi 
de Araujo. ,

100 C • >>p.

e Souza. Membroj
Vaz, F-inoj Rosa Amaral Malheiro, 
Débora Amaral Malheiro kaj Iracema 
Alvares Coelho kaj 
reira de Souza.

SUBKOMITATO POR GAZETARO, 
EKSPOZICIOJ KAJ IKOPAGANr 

S-ro Diderot Frei-

-ro Nelson Pe-

DO : Prezidanto
tas. Membroj — S-roj Octaviano da 
Silva Lopes, Mozart Barbosa Cópio, 
Alencar Bourguignon Beiriz, Onézimo 
da Costa e Faria kaj José Barroso 
Junqueira.

Baldaŭ la Organiza Komitato verkos 
la Unuan Cirkuleron kaj ĝin dissen
dos al ĉiuj konataj esperantistoj kaj 
amikoj de Esperanto loĝantaj en Bra
zilo kaj ankaŭ al eksterlandaj espe
rantistaj societoj kaj konataj sami
deanoj .

ATENTU!

La Ĝenerala Sekretario de “Inter

nacia Esperanto-Ligo” sciigis nin, ke 

la kotizoj en 1944 estos samaj kiel en 

1943, malgraŭ plialtigo de la kostoj; 

ke la jarlibro kaj la gazeto aperos kiel 

kutime, sed estas ebleco ke ili enhavos 

iom pli da paĝoj; ke ni havigu la ko

tizojn kaj ensenda ilin kiel eble plej 

frue, ĉar nuntempe la membraro ra

pide kreskas, kaj, kvankam ĝi provas 

antaŭvidi la bezonatan kvanton, estas 

ebleco ke malfruaj pagintoj ne ricevos 

la presaĵojn.
fli i

RRAZILA Liao ESPERANTISTA
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Brazila Ligo Esperantista
Je la 30a de Oktobro lasta, ĉe la 

sidejo de la “Societo de Geografio de 
Rio de Janeiro”, okazis ĝenerala kun
sido de BRAZILA LIGO ESPERAN
TISTA, prezidita de s-ro inĝ. A. 
Couto Fernandes, dumviva prezidanto,- 
kaj sekretan ta de s-roj Prof. João B. 
de Melo e Souza kaj d-ro Mário Ritter 
Nunes kaj f-ino Irani Baggi de Araujo 
kun la ĉeesto de la reprezentantoj de 
la jenaj filiitaj grupoj : Braz la Klubo 
“Esperanto”, Esperanta Grupo de 
Bahia, Pernambuka Esperanto-Asocio, 
Esperanta Asocio de Rio-Grande-do- 
Norte, Grupo Esperantista “Humberto 
de Campos”, São Paulo Esperanta 
Klubo, Grupo Esperantista “Francis
co V. Lorenz”, Esperanto-Rondeto de 
S. Sebastião kaj Associação Espe
rantista do Meyer, kaj de diversaj li
ganoj .

Post la legado kaj aprobo de la 
antaŭa protokolo la prezidanto faris
resumon de la laboroj de la L:go dum 
la lastaj monatoj kaj deklaris, ke estas 
tre kuraĝigaj la sciigoj ricevitaj el la 
eksterlando, precipe el Anglujo, Sve- 
dujo, Svisujo, Usono, Argentino kaj 
Aŭstralio, kaj ke eĉ en la landoj oku
pitaj de Germanujo la propagando de
Esperanto ne ĉesis. montris
oportunecon komenci la propagandon 
de la Deka Brazila Kongreso de Es
peranto kaj prezenta proponon subs
kribitan de la ligestraranoj, por ke 
oni transdonu al ili la taskon f ksi la
plej konvenan daton por ĝ a efektiviĝo 
en tiu ĉi ĉefurbo kaj elekti la Organi
zan, Honoran kaj Protektantan Komi
tatojn. La ĉeestantaro aprobis -tiun 
proponon kaj aklamis la nomon de
D-ro Getŭlio Vargas por esti la Alta
Patrono de la Kongreso.

Laŭ propono de s-ro Délio Pereira 
de Souza, prezidanto de “Assocação

II

Esperantista do Meyer”, oni dee d s, ke 
estu memorigata per literatur-muzika 
festo la naskĝa datreveno de D-ro
L. L. Zamenhof, okazonta la 15an 
de Decembro. La prezidanto invitis 
Prof. Melo e Souza por fari parola
don en tiu festo kaj nomis f-inojn Rosa 

aral Malheiro kaj Iracema Alvares
Coelho kaj s-ron Délio Pereira de 
Souza por ĝin organizi.

II

S-ro Ismael Gomes Braga faris kon
siderojn pri la problemo de lingvo in- 
ternac a, montrante per trafaj argu
mentoj, ke nur neŭtrala lingvo povas 
okupi tiun ro"on kaj nen am iu el la 
naciaj lingvoj. Neniu petinte la pa
rolon la prezidanto ferm a la kun
sidon .

Pan - Americanismo
Trecho do artigo “O Instituto Geo

de Base do Brasil”, da autoria do Dr. 
M. A. Teixeira de Freitas, Presidente 
do Instituto Inter-Amerlcano de Esta
tística
mesmo

— in “Estadistica”, órgão do 
Instituto — n.° 2, junho de 

1943.

Por fim, apontamos o melhor ca
minho para a verdadeira e definit va 
confraternização dos povos america
nos, — quem sabe se não chegarão a 
formar amanhã a Confederação das 
Repúblicas Unidas da América? — a 
adoção de uma língua auxil ar comum, 
que só pode ser o Esperanto. O Ins
tituto (*) já o adota e o ut l zará cada 
vez mais, numa demonstração prática 
da sua efic ência. Não se pode esperar 
que os latino-americanos aprendam o 
inglês de maneira bastante geral para 
que se possa utilizar correntemente tal 
idioma no entrelaçamento intensivo 
das relações entre os povos das três 
Américas. Tão pouco se poder a pen
sar em que os norte-americanos pu
dessem aprender em massa, como seu 
segundo idioma, o espanhol ou o por
tuguês. E assim teremos sempre uma 
barreira intransponível se não recor
rermos ao idioma auxiliar. Pela sua 
facilidade, êste poderá ser aprendido 
por todos os povos da América. Essa 
aprendizagem, poderosamente ajudada 
ainda pelo grande número de radicais 
latinos e saxônicos que o Esperanto 
possue, se fará suavemente, desde a 
escola primária. Mas realiza-la-emos 
também na melhor disposição de espí
rito, porque o nosso esfôrço nesse sen
tido não estará implicando a submis
são de uma parte das nossas popula
ções a uma criação biológica e psico
lógica do outro grupo, o qual, assim, 
viesse, pelo uso continental de sua lín
gua entre povos diversos, a exercer 
ascendência e a ocupar situação pri
vilegiada, em detrimento daquela real 
e efetiva confraternização das Nações 
Americanas, que se há de realizar em 
condições absolutamente iguais e de 
inviolável respe to mútuo.

Artific’al é o Esperanto, não há dú
vida. Mas por isso mesmo êle se im
põe, pois como tal será um id oma 
neutro e não tenderá nem a sobre
por-se às línguas nacionais, nem a obli- 
terar-lhes as perduráveis característi
cas que lhes deram nossàs heranças, 
nossa Irstória, nossas contingências 
mesológicas e raciais. Demais d sso, 
não se podem conceber senão equiva-

da

lentes e equitativas as transigência» 
que os dois grupos étnicos precisam 
reciprocamente fazer-se, desde que se 
empenhem, sob a inspiração de um alto 
e generoso pensamento de concórdia e 
fraternidade, na realização do mais 
belo destino a que possam aspirar, em 
conjunto, os habitantes de todo um 
continente. Os anglo-saxões adotariam 
o sistema métrico, acompanhando os 
povos latinos. Os hispano-americanos 
e os luso-americanos submeteríam, da 
sua parte, seus padrões monetários na
cionais às mesmas caraterísticas do 
dólar-ouro. E, unânimes, as Nações da 
América procurariam a intercomuni- 
cação espiritual, que só uma fala co
mum pode dar, adotando a língua au
xiliar das suas línguas naciona », en
sinando para isso, desde a escola pri
mária, um idioma neutro, fácil, rico e 
belo, como outro não existe — o ES
PERANTO.

II

(♦) O autor refere-se ao Instituto Bra

sileiro de Geografia e Estatística.

BIRDETO KAJ KNABINO 

(Ĉeĥa popolkanto)

Kion diras la birdet’ 
sur silik’ sidanta?
Ke paliĝas la knabnf 
knabon ametanta.II

l

Eksilentu, ho birdeV, 
tute vi ne pravas; 
ĉar mi knabon amas, kaj 
ruĝkoloron havas.
{Esperantigis Francisco V. Lorena.)

RIDO KAJ PLORO
José Asunción Silva

(poeto kolombia).

l

ambaŭ rid:s tre je iu tago,Ni
ni ridis kun humoro;
la rido estis brua, tamen baldaŭ 
ĝin anstataŭis ploro.

poste ambaŭ ni je iu nokto 
ploris pro doloro, 
tiuj larmoj, jen, postlasis ĉarmon

Pli
tre
kaj 
misteran en la koro.

Sopirojn veajn naskas la orgio 
ĉe P plad’ kaj tas’ regalaj, 
kaj en la akvo sala de la maroj 
formiĝas perloj palaj.

(El la hispana lingvo esperantigis 

Francisco Valdomiro Lorena).
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84a NASKIGA DATREVENO DE ZAMENHOF
MEMORIGA KUNVENO

ii

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA, 
laŭ propono de “Associação Esperan
tista do Meyer”, decidis festi la nun- 
jaran naskiĝan datrevenon de D-ro 
Lazaro Ludoviko Zamenhof, la genia 
kreinto de la internacia helpi ngvo 
Esperanto, per literatur-muzika kun
veno, kiu okazis la dek-kvinan de De
cembro, ĉe la luksa salono de la Ko
legio Petro II, ĝentile cedita de ĝia 
direktoro, D-ro Fernando Raja Gaba- 
glia. La festo komenciĝis per ludado 
sur fortepiano de la brazila kaj la es
perantista himnoj brile farita de F-ino 
Teresinha Mello e Souza, kiujn la mul
tenombra ĉeestantaro starante aŭdis 
kaj entuziasme aplaŭdis.

La prezidanto de la Ligo, S—ro A. 
Couto Fernandes, sciigis la ĉeestan
tojn, ke jam komenciĝis la laboroj por 
la efektiviĝo de la Deka Brazila Kon
greso de Esperanto, okazonta en tiu 
ĉi ĉefurbo en la monato Novembro 
1944a, kaj legis la nomojn de la mem
broj de la Organiza Komitato de tiu 
nacia kunveno.

Prof. João B. de Mello e Souza, 
ĝenerala sekretario de la Lgo, faris 
ĉarman paroladon, al kiu li donis la 
titolon “Kiel mi vidis kaj konis Za
menhofon”. Li deklaris, ke restos ne
forigeble gravurita en lia memoro la 
interparoladeto, kiun li havis en Va
ŝingtono kun tiu granda bonfarinto de 
la Homaro, kies vivo certe la estontaj 
historiistoj trastudos. Li citis la no
mojn de ses aliaj brazilaj esperantis
toj, kiuj havis, kiel li, la grandan ple
zuron koni Zamenhofon, el kiuj du, 
D-roj Benjamin Camozato kaj Agenor 
de Miranda, ĉeestas la kunvenon. Poste 
li parolis pri la ora medalo, kiun li ri
cevis dum la okazanta Unversala 
Kongreso de Esperanto, kiun li parto
prenis kiel oficiala reprezentanto de 
la brazila Registaro, devenanta de 
poezia konkurso pri la Universala 
Frateco. Li konfesas sian profundan 
impreson antaŭ la supereco de Zame
nhof. kies morala nobleco elmontr*ĝas 
ĉe ĉiu frazo, ĉe ĉiu dirata vorto, kaj 
dum longaj silentoj. Neniu malpli no
bla esprimo, neniu malbone pripensita 
vorto, neniu banala penso eliĝ s el liaj 
lipoj. Oni pli sentas ol komprenas, ke 
li estas Spirito supera al la homa nor
malo. Li finis sian paroladon, kiu 
tre plaĉis al ĉiuj, deklamante kelkajn 
versojn de la belega poezio de Zame
nhof titolita “Sub la verda Stan
dardo”.

D-ro L. L/. Zamenhof

Poste la knabineto Dulce dos San
tos Gomes entuz asme deklamis la poe
zion de Gonçalves Dias — Kanto de 
1’ Ekzilo —, tradukitan esperanton de 
S-ro V. Lorenz, kaj la poezion “ Laŭdo 
al la nova Verbo”, portugale verkatan 
de Murilo Araujo.

Ĉe la dua parto de 1’ programo F-ino 
Rosa Amaral Malhero lerte kaj sen
teme ludis fortepiane la jenajn muzi
kojn: “Granado”, de Albenis, kaj “Mi
nha Terra”, de Barroso Neto; kaj 
F-ino Yara Alvares Coelho kantis, en 
Esperanto, per sia forta kaj agrabla 
voĉo la kantojn: “Koleron for”, de 
Schumann, kaj “Serenado”, de Maria 

T. Bird, usona komponistino. Ŝin 
akompanis S-ino Delvair Silva.

Ekstre de la programo kaj invitite 
de prof. Mello e Souza, kiu lin pre
zentis al la ĉeestantaro, la konata 
pianludisto S-ro Max Gil, kiel hono
rigon al Pollando, kie naskiĝis Zame
nhof, majstre kaj viglece ludis la je
najn muzikojn: la “Preludo”, de Ra- 

chmaninoĵĵ; kaj “Polonaise”, de Cho

pin. Li fins sian ludadon per la “Pul
ĉinelo”, de Vila Lobos.

La prezidanto legis telegramon, k un 
li ricevis de
Ministro de Pollando, per kiu li sen
kulpigas pro tio, ke li ne povis ĉeesti 
la kunvenon memorigan de la naskiĝa 
datreveno de Zamenhof, granda filo de 
Pollando, kaj sciigas, ke li kore al gos 
al la justa honorigo al li farita.

Fermante la kunvenon la prez* danto 
prezentis la salutojn de la Ligo al la 
du malnovaj esperantistoj S-roj D-ro 
Benjmin Camozato kaj Francisco Fal- 
ção, kiuj, akompanataj de siaj edzinoj,

-ro Tadeu Sjowronski,

m

vizitas nian ĉefurbon, kaj dankas la 
personojn, kiuj per sia partopreno bri
ligis la intiman feston, kaj la multe
nombran ĉeestantaron, konsistantan 
el esperantistoj kaj simpatiantoj al 
Esperanto. Al tiuj ĉi li faris alvokon, 
por ke ili aliĝu al tiu paca movado kaj 
venu kunlabori por tiu bela idealo de 
amo kaj frateco, kaj al tiuj li petis, ke 
ili vigle kaj entuziasme daŭrigu la 
propagandon de Esperanto ĝis ties 
fina venko, ĉiam rememorigante la be
lajn konsilojn de Zamenhof en sia 
majstra poe z o “La Vojo”, el kiu li 
deklamis kelkajn versojn.

Sidis ĉe la prezidanteca tablo, kro
la prezidanto, S-roj Mello e Souza, 
A. Caetano Coutinho kaj Ismael Go
mes Braga kaj F-ino Irani Baggi de 
Araujo.

Reprezentigis ĉe tiu kunveno la Bra
zila Instituto de Geografio kaj Stat s- 
tiko, la Braz la Turisma Klubo, la 
Brazila Edukada Asocio, la Brazila 
Spiritisma Federacio, la Brazila Spi
ritisma Ligo, kaj la Eksterulejo Meilo 
e Souza.

Sendis dankan kaj salutan telegra
mon al Brazila Ligo Esperantista S-ro 
D-ro Gustavo Capanema, Ministro por 
Edukado kaj Saneco, kaj salutan le
teron la Kristana Asocio de Junuloj.

La gravaj ĵurnaloj “Jornal do Co
mércio”, “Jornal do Brasil”, “Diário 
de Notícias”, “A Vanguarda”, “Cor
reio da Manhã”, kaj aliaj donis scii
gojn pri tiu kunveno.

La stacioj de “Rádio Nacional”, 
“Rádio Vera Cruz” kaj “Rádio Trans- 
missorá” disradiis la programon de la 
kunveno. Ĉe la unua, dum la gimnas
tika horo, kiun direktas la granda 
amiko de Esperanto, S-ro Osvaldo Di- 
niz Magalhães, oni ludis kaj kantis 
la esperantistan himnon.

La “Associação Esperantista do 
Meyer” festis la naskiĝan datrevenon 
de la aŭtoro de Esperanto per Zame
nhofa Semajno, en kres tagoj okazis 
jene: aŭdado de diskoj de “Lingua- 
fone” kun paroloj de S-ro Arnaldo G. 
Pires, ekspozicio de poŝtkartoj kaj pa
roladeto de S-ro A. Caetano Coutinho, 
legado de poezioj de Zamenhof farita 
de ĝia prez., S-ro Délio Peregra de 
Souza; ekspozicio de gazetoj kaj re
vuoj esperantistaj kun klarigoj doni
taj de S-ro Haroldo Leite Pinto kaj 
elmontro de korespondaĵoj farita de 
S-ro Octaviano S., Lopes, ĝenerala 
sekretario.

ili

• /

b
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NI PRETIĜU Esperanto e InglêsI 
las- 
an- 
po-

• A

La milita situacio tute aliiĝis 
iatempe, kaj kvankam ni ne povas 
taŭvidi kiam ĉesos la batalado, ni 
vas almenaŭ esperi ke tio alproksi
miĝas. Kiam ĝi alvenos ni devas esti 
pretaj uzi nian tutan forton por an
taŭenpuŝi nian movadon. En Britujo 
oni nun pensas pri ĉiaspecaj rimedoj 
por “plibonigi la mondon kaj certigi 
daŭran pacon”, kaj granda nombro da 
personoj interesiĝas pri la problemo de 
internacia lingvo. Kredeble la situa
cio estas iom simila en aliaj landoj.

Pro la longa tempo bezonata por in
ternaciaj komunikaĵoj oni ne povas 
nun aranĝi grandskalan internacian 
propagandon, sed tio venos. Tamen, 
ni povas jam nun ekpretigi la organi
zaĵon. Ni povas pligrandigi la reton 
de delegitoj; en ĉiu grava loko kie ne 
estas delegito sed estas kompetenta Es
perantisto, tiu devus proponi sin pot
la ofico al sia landa organizaĵo aŭ 
Ĉefdelegito. Aŭ, se vi konas tian 
kompetentan personon, vi proponu lin. 
Fakaj delegitoj devus ankaŭ ekzisti, 
kie ili nun estas, precipe tiuj por ko
merco kaj instruado, ĉar tnte certe en 
tiuj sferoj estos multo farenda.

Fakaj bezonoj necesigas la pretigon 
de taŭgaj fak-terminaroj. Tiuj kiuj ni 
prezentis al niaj membroj trovis bo
negan akcepton, kaj la Radia Fak ter

minaro, kiu aperos en la dua parto de 
la jarlibro, certe plaĉos al multaj. Ni 
bezonas helpantojn en la pretigo de 
aliaj fak-terminaroj, ekzemple : por in
ĝenieroj ciuspecaj, por metalurgio, por 
minejo, por diversaj sciencoj, por di
versaj butikoj, por endoma laboro, kaj 
por multaj aliaj celoj. Certe ekzistas 
multaj kompetentaj Esperantistoj, kiuj 
povus helpi en la kompilado de tiaj 
terminaroj, sed ili estas nekonataj aŭ 
iom sinkaŝemaj! Ni petas, ke ili in
formu nin pri sia preteco kunlabori.

Jam ni komencas senti la alproksi
miĝo de pli bonaj tempoj. Nia mem
braro kreskas, kiel oni vidas laŭ la 
statistiko en la Oficiala Informilo, sed 
eĉ pli trafa estas la pliboniĝo en nia 
financa stato. Estas jam certe, ke de
nove ni ne havos deficiton, kaj eĉ estas 
espero ke ni povos plue malpliigi Ia 
deficiton de la antaŭaj jaroj. De nun, 
ĉiuj donacoj ricevitaj en la nuna jaro 
iros al tiu celo. Jam tiu cifero mal
pliiĝis de £1500 ĝis £1174. Ĉu ne 
estus belega bonveno por la prezidan
to kaj Komitato je ilia reveno, se ni 
povos montri al ili ke nia bilanco estas 
kontentiga? *

(El “Esperanto Intemacia”, ofi- 

ciala organo de “Internacia Espe

ranto-Ligo”-Voi. 7, n. 7-8 Julio-Aŭ- 

gusto 1943).

II

A IIt

Com o progresso moderno torna-se ur
gente que o mundo tenha uma lingua 
neutra auxiliar que seja aprendida por 
todos os homens ao lado de sua nacio
nal. A ciência, o comércio, a indústria, 
a religião, a cultura, o turismo reclamam 
cada dia mais esse instrumento e os go
vernos mais cedo ou mais tarde terão que 
celebrar acordos para a solução do pro
blema. Nesse sentido o Brasil já tem da
do passos muito significativos e ocupa 
mesmo lugar de honra na opinião uni
versal . O assunto é de tal importância 
que há mais de três séculos vem sendo 
estudado por grandes pensadores, como- 
Comenius, Decartes, Leibnitz, Sílvio Ro
mero, Medeiros e Albuquerque, Afonso 
Celso, e uma infinidade de outros. Po
demos dizer que o debate durou três sé
culos a encerrar-se, mas está encerrado. 
Ficou decidido pela discussão paciente do 
tema que a língua auxiliar não póde ser 
nenhuma das línguas vivas, porque todas 
as nações do mundo reagiríam contra 
aquela cujo idioma fosse o adotado. Por 
instinto natural de conservação tôdas as 
nações se insurgem contra a imposição 
de uma língua estrangeira aos seus filhos. 
A adoção de uma’ língua estrangeira co
mo internacional destruiría todas as na
ções do mundo em benefício de uma 
única, porque com a língua vão as idéias, 
a supremacia política e econômica, a re
ligião, os costumes».

Por motivos políticos, a língua auxiliar 
internacional tem que ser absolutamente 
neutra, como é o Esperanto; porém ou
tro motivo imperioso existe a favor do 
Esperanto e contra o inglês: é a difi
culdade de aprender-se e empregar-se o 
inglês como língua falada. Pronúncia ir- 
regularíssima, vocabulário heterogêneo e 
desmesuradamente grande, repleta de 
idiotismos escuros, a língua inglesa é 
realmente dificílima e apesar de ensinada 
obrigatoriamente em nossos ginásios e es
colas de comércio há um século, pou
cos no Brasil a sabem suficientemente 
para empregá-la em discursos, programas 
de rádio, livros. Muito poucos compreen
dem um discurso radiofônico em inglês, 
mesmo entre os brasileiros que sabem ler 
a língua, tais e tantas são as diferenças 
entre a linguagem escrita e a falada.

Quando o brasileiro é forçado a falar 
Inglês, se êle não viveu algum tempo em 
país onde se fala êsse idioma, fala mal. 
Justamente o contrário dá-se com o Espe
ranto. Facílimo, absolutamente regular, 
mesmo sem mestre todos o aprendem su
ficientemente e teem prazer em falá-lo. 
Muitos norte-americanos esperantistas te
em visitado a nossa Liga e convivido co
nosco, deixando as mais encantadoras 
impressões.

Há mais de quatro anos, o nosso Conse
lho Nacional de Educação estudou o as
sunto de língua auxiliar internacional e 
decidiu que o Esperanto deve ser ensi
nado obrigatoriamente em nossas esco
las públicas. O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística estudou o assunto 
e introduziu o ensino obrigatório do Es
peranto em seus cursos para estagiários, 
e o emprega como língua auxiliar em 
seus impressos e correspondência. .. . .

Se bem que o Esperanto ainda não seja 
ensinado nas escolas, esteja entregue so
mente aos grupos privados e áos autodi-

GONÇALVES DIAS
Do livro “Bibliografia de Gonçal

ves Dias”, compilado por M. Nogueira 
da Silva, da Coleção B. 1, editado 
pelo Ministério da Educação e Saúde, 
“Instituto Nacional do Livro”, ex
tra imos o seguinte: “34 — Kanto de V 

Ekzilo. Letra da Canção do Exílio 

traduzida para o Esperanto por Fr. V. 
Lorenz, música de Quer no de Olivei
ra. Paris. Imprimerie Esperantista V. 
Polgar — Polizer, s. d. — N. S.”.

Na última página, em papel couchã, 

vem uma fotografia do conjunto de 
músicas de vários autores nacionais e 
estrangeiros sôbre letras de Gonçalves 
Dias, do qual consta aquela música.

Em festas de propaganda do Espe
ranto foi a música de Querino de Oli
veira cantada por diversas cantoras 
patrícias, entre as quais as Sras. Nteia 
Silva e Heloisa Mastrangioli e a 8e- 
nhorita Dyla Cruz, e, em Washington, 
por ocasião do 6.° Congresso Univer
sal de Esperanto, por uma americana, 
tendo sido tôdas acompanhadas pelo 
autor, de saudosa memória.

ESTONTECO DE LA HOMARO

estonteco
paca tute certe! 

mallerte

De 1’ Homar’ 1’ 
Estos brila kaj 
Kial fuŝos la horn’ ĉiam ] 
Sian propran vivadon? Tiu speco 
De sovaĝaj la nunaj malaperos! 
Planedo nia spacon ja konkeros 
Plenan de steloj, de stelar’ tenata! 
Kaj la homar’, malsata 
Je lumo, je trankvilo, je la amo 
— La anima nutraĵo, tiu flamo 
Sanktega, eĉ mem dia — 
La homar’ tiutempe fratoj estos, 
Kiuj, dankante Dion, Amon festos 
Regantan vere en rond’ ilia!
Ne plu perforto! Globon ja ne skuos 
Plu homa kataklismo! Ne detruos 
ĉian belan supraĵon la bataloj 
Inter homaj ŝakaloj 
Mordantaj sin en la glueca ŝlimo! 
Tiam ŝvebos de 1’ liomo la animo 
Kvazaŭ for de la mond’, en alta sfero 
Ne skuata de 1’ vento de 1’ malpaco! 
Kaj en Ia blua spaco 
Plia stelo ruliĝos: Paca

. <

• •

Tero!

28-4-31 Porto Carreiro Neto

{Poeziado premiita ĉe konkurso de 

“Heroldo de Esperanto” pri la supra 

temo). (El “Brazila Esperantisto”- 

Aprilo-Aŭgusto 1932).

datas, a literatura em prosa e verso que 
aparece em Esperanto demonstra que por 
tôda a parte há poetas e prosadores que 
manejam a língua com elegância e perfei
ção, o que não fazem em inglês e não o 
farjam em nenhuma língua estrangeira 
por sentimento patriótico, me-mo que 
conseguissem aprendê-la suficientemente.
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NEKROLOGO
D-RO DEM6CRIT0 ROCHA

Je la 30a de Novembro lasta mor
tis en Fortaleza, Ceará, nia klera kaj 
fervora samideano IT-ro Demócrito 
Rocha, direktoro kaj posedanto de la 
grava ĵurnalo “O Povo”. Li okupis la 
oficon de telegrafisto kaj dum kelkaj 
jaroj reprezentis sian naskiĝan Ŝta
ton ĉe la Federacia Deputitara Ĉam
bro. Li esperantiĝis antaŭ 30 jaroj. 
Kunfondinto kaj unua sekretario de 
“Esperanta Klubo Cearense”, fondita 
en Decembro 1912a, kaj poste ties pre
didanto, li fariĝis prezidanto de “Nord
brazila Esperantista Unu‘ĝo”, fondita 
en Junio 1922a. Li estis delegito de 
nia nacia Ligo dum la 6a, 7a, kaj 8a 
Brazilaj Kongresoj de Esperanto kaj 
de 1939 li okupis la oficon de delegito 
de IEL.

Ĉeestinte la 9an Brazilan Kongreson 
de Esperanto, okazintan en Rio de 
Janeiro du
1936a, revenante al Fortaleza li vekis 
la dormantan Esperanto-movadon en 
Ŝtato Ceará. Li malfermis diversajn 
kursojn de Esperanto, el kiuj ni citas 
tiun en Instituto Lourenço Filho, kaj 
faris propagandon de tiu lingvo per la 
kolonoj de s’a ĵurnalo, helpas la fon
don de “Katolika Esperantista Klu
bo”, kiu aliĝis al B.L.E., en kies ani- 
naro figuris lia filino f-ino Lúcia Ro
cha. Unu monaton antaŭ lia morto li 
verkis du 
irante, ke 
internacia 
perdo por 
morto de tiu sindona samideano.

Al lia familio niajn tre sincerajn kaj 
varmajn kondolencojn en la nomo 
la tuta brazila esperantistaro.

Pacon al liaj cindroj !

II

de

LUIZ O. GUILLON RIBEIRO

. Luiz, ĉefurbo de tiu

Je la 26a de Oktobro nunjara mortis 
D-ro Luiz Olimpio Gu llon Ribeiro, 
prezidanto de la “Brazila Spiritisma 
Federacio”, kaj direktoro de “Refor
mador”.

Li naskiĝis en Ŝtato Maranhão je 
la 17a de Januaro 1875a. Li komen
cis siajn unuagradajn studojn ĉe la 
Seminario de S. Luiz, ĉefurbo de tiu 
Ŝtato, eniris en la Militan Lernejon, 
kie li restis tri jarojn, kaj poste en 
la politeknikan Lernejon, kie li fari
ĝis Civila Inĝeniero. Kiel oficisto de 
la Senata Sekretario, li okupis ĉiujn 
gradajn oficojn ĝis la plej alta, tiu 
de Direktoro, en kiu li emeritiĝis. En 

la jaro 1911a li fariĝis spiritisto kaj 
multe laboris por spiritismo.

Granda amiko de S-ro Ismael Braga, 
li akceptis Esperanton kaj dank’ al la 
apogo, kiun li donis al ĝia movado, la 
Federacio povis vigle labori por Espe
ranto kaj eldoni grandan nombron da 
libroj en kaj pri Esperanto kaj pro
pagandajn broŝurojn kaj prospektojn. 
Li mem lernis la helplingvon kaj tra
dukis portugallingvon la lernolibron 
“Manuel de Esperanto”, kies eldonado 
dependas de la akiro de 1’ eldonrajto.

Tial la morto de D-ro Guillon Ri
beiro estis sentebla perdo por la espe
ranta movado.

Al lia familio niajn sincerajn kon
dolencojn.

SEP VANGOFRAPOJ
Ni ĵus ricevis de la “Internacia Es

peranto-Ligo” ekzempleron de interesa 
romano titolita “Sep vangofrapoj”, 
verkita de Karlo Aszalányi kaj espe
rantigita de Ladislau Spierer. Ĝi estas 
la sepa volumo de la bonega kolekto 
da libroj “Epoko”, kiu enhavas 14S 
paĝojn, kaj estas presita sur bonkva
lita papero kaj kartone bindita. La 
aŭtoro, kiu apartenas al la verkistoj 
de la nova generacio, krom romanoj 
verkis por la teatro kaj por filmo. 
Ankaŭ tiu ĉi romano estas filmigota 
de UFA. Kvankam la aŭtoro estas 
hungara, la sceno de la romano oka
zas en Anglujo. Lia nomo jam estas 
konata de la esperantistoj, ĉar li tra
dukis la popularan verkon Knaboj de 

Paŭlo-Strato. Li mortis la 8an de de
cembro 1938a en sia trideka jaro pro 
aŭtomobila akcidento. Havebla ĉe In
ternacia Esperanto-Ligo — Heronsgate, 
Rickmansworth. Anglujo. Prezo: 3 
ŝilingoj — Poŝto 3d.

II

ELEMENTOS DE GRAMATICA

liNi ricevis ekzempleron de tiu his
panlingva lernolibro de D-ro Quina 
Gonzaléz, eldonita en Buenos Aires, 
Argentino. Ĝi enhavas multe da ekzer
coj kaj vortaretojn Esperant-hispanan 
kaj Hispan-Esperantan. Ni trovis ĝin 
bona. Tamen ni ne ŝatis la forigon de 
la litero Ŭ, ĉar tio estas rompo de la 
“Fundamento de Esperanto”, la uza
don de la sufikso 10, k'un la AKADE
MIO ESPERANTISTA kaj la LIN
GVA KOMITATO formale malakceptas 
kaj IEL ne uzas, kaj, fine, la m ksa
don de hispanaj kaj esperantaj vortoj 
en la sama frazo. Tiu novaĵo certe 
kaŭzos konfuzojn al la novaj lernantoj.

II

ARGENTINA ESPERANTISTO

El la Junio-Septembra numero de 
“Argentina Esperantisto”, ni elĉerpis 
la jenon: “O Brasil Esperantista” de 
Aprilo-Junio interesas speciale nin ĉar 
du plenaj paĝoj — portugale kaj es
perante — estas dediĉitaj al nia
Kongreso en Buenos Aires. Ankaŭ 
estas tie represita art. pri nia 2a ape
rinta en la grava ĵurnalo “Jornal do 

La kroniko pri la tiea landa 
lii vigla. Trafa frun-

“Panamerikanismo kaj 
el kiu ni tradukas par- 

Braga.
E. ” spitas 

per verdko-

o.>—

Brasil”.
movado estas ĉiaj 
taitikolo pri 
Esperanto” -
ton — estas de I. Gomes

Tiu ĉi n-ro de “O. B. 
al la nebona militpapero 
lora titolo”.

REVISTA BRASILEIRA DE 
GEOGRAFIA

Ni ricevis la unuan kaj duan nume
rojn de la kvina jaro de tiu grava tri
monata revuo, oficiala organo de la 
Nacia Konsilantaro de Geografio, fako 
de la Brazila Instituto de Geografio 

kaj Statistiko, Registara Departemen
to. Ĉiu numero: Ci$ 10,00.

La unua enhavas 170 paĝojn sur 
luksa papero kun multaj ilustraĵoj 
kaj ĉefartikoloj kun resumo en kvin 
lingvoj kaj en Esperanto. Jen la ti
toloj de la artikoloj: ”La basenoj de 
la alta rivero Paragvajo”, de inĝ. Pe
dro de Moura, el la Nacia Konsilantaro 
de Petrolo; “Konsideroj pri la brazi
laj permo-karbonhavaj tavoloj”, de 
proi. Matias G. de Oliveira Roxo, 
teknika konsilanto ĉe la Brazila Kon
silantaro de Geografio; “Scienca ori 
entado de la metodoj de geografia ser- 
ĉesplorado”, de prof. Francis Ruellan, 
el la Fakultato de Filozofio; “La 
Fervojo Corumbá-Santa Cruz de la 
Sierra”, de subkolonelo Lima Figuei
redo, el la Redakcio de tiu Revuo.

La dua enhavas 150 paĝojn sur luksa 
papero kun multaj ilustraĵoj kaj tri 
ĉefartikoloj kun resumo en kvin na
ciaj lingvoj kaj en Esperanto. Jen la 
titoloj de la artikoloj: “Geo-homaj as
pektoj de Ŝtato Mato Grosso: Corum
bá”, de Generalo F. de Paula Ci
dade, el la Geografia kaj Historia Ins
tituto; “La “betas” (profundaj ka

vaĵoj) kaj la “Cassiterita” (oksido de 

natura stano) en São João Del Rei, 
de Inĝ. Henrique Cáper Alves de 
Souza, kaj “Morfologiaj kaj demogra
fiaj trajtoj de la marbordo de 
Espirito Santo”, de prof. S. 
Abreu, el la Redakcia Komitato 
Brazila Revuo de Geografio.

Adreso de la Revuo: Praça Getulio 
Vargas, 14-5.° andar. RIO DE JA
NEIRO —• Brasil.

Ŝtato 
Fróis 
de la
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A SEMANA
Dia a Dia

O Congresso Brasileiro de Esperanto

Mas um desses inventores, homem de 
saber e de coração, habitante da terra 
que era edição peorada da torre de Ba
bel, a quem a diversidade de línguas 
parecia o maior obstáculo à confraterni
zação dos seus semelhantes, — ideou um 
meio de abrandar a situação criada pela 
cólera do onipotente.

hoi ieiiz o ur. Zamenhof.
O seu Esperanto promete ser, não digo 

a língua universal, que suprima as ou
tras, mas a que as suosuiua, com van
tagem, em certas condições.

Nem exa se apresenta com o intuito 
arrogante de anuiar, em nome da cien
cia rumana, uma lei divina.

A contusão que o Eterno estabeleceu, 
para contundir o orguino humano, con
tinua .

Mas a língua que modestamente se 
apresenta como auxinar, proporciona aos 
homens um meio fácil de se comunica
rem .

Tão fortemente se fazia sentir essa ne- 
cessmade que em todos os países ao 
munao encontrou o Esperanto o mais fer
voroso acolnimento.

Logo lhe reconueceram a utilidade os 
governos uo munao civilizado.

E ninguém poae afirmar que seja ime- 
reciua tamanna simpatia.

bia grande gueira que infelicitou o 
mundo, o esperanto foi benemérito.

Fez obras de caridade nos hospitais de 
sangue, onde se irmanam na dor os que 
se unaceram nos campos de batalha.

Quando vierem outras guerras, para as 
quais já se preparam armamentos incrí
veis o Esperanto ajudará os que se ma
tam na tarefa de curar as feridas que 
fizerem. ,

Será essa uma aplicação do Esperanto, 
grata ao espírito do seu inventor.

Êle a criou, como é sabido, por filan
tropia.

E’ uma obra de amor.
E talvez, por isso, Deus lhe consente 

que vingue, alastre e vá formando como 
que uma vasta teia que se estende por 
todo o mundo para unir almas que fron
teiras e línguas separam.

Fosse obra de orgulho, como que uma 
desforra dos prejuízos da Tôrre de Ba
bel, e o Eterno com um eôpro já a te
ria desfeito.

Consentindo no seu desenvolvimento, 
parece estar declarando que aquilo 6 
idéia sua, sugerida pêla sua piedade a 
um sábio estimável, digno da missão de 
atenuar os efeitos de uma decisão jus
ticeira, mas razoável.

♦ * ♦

E tanto não é inspirado e sentimenII

to de oposicionismo ao govêrno de Deus, 
que a Igreja a aprovou, e com razao, pois 
ela pode ser serva prestimosa do catoli
cismo. Com uma só língua pode um sa
cerdote fazer conversões, aqui e ali, co II
a rede do mesmo discurso pescará na
América e na Ásia.

O Esperanto, portanto, ee ipa a obje
ção semelhante a que pastores protestan

tes levantaram contra o emprego do cio-
• •’ ■ • 

roíormio.
O nr. Zamenhof não teve que ajustar 

contas com neus, por teniauva ue lue 
diminuir a autoriuaue de pouer executi
vo, legislativo e judiciário. —

Os neis católicos pouem ser tranquila
mente esperantistas.

E por isso vejo, com o maior conten
tamento, o meu prezaao coiega e amigo 
Dr. Heitor Beltrão na presidencia da co
missão organizadora do biétimo congres
so Brasileiro de Esperanto, que hoje se 
instala. Nao temo pela sua salvaçao.

A sua atividade, a sua inteligencia es
tão empregadas em trabalhos que o céu 
abençoa. <

E quem lhe conhece as qualidades 
exemplares, sabe que assenta bem essa 
missão de organizar e dirigir um con
gresso que se inspira em sentimentos de 
fraternidade e vai trabalhar numa obra 
de cultura ede civilização.

♦ ♦ *

Porque Deus está com os esperantis
tas, acredito que êle aiugentará os gra
máticos que porventura queiram compli
car o que o Dr. Zamenhof desejou, que 
fosse simples, acessível a todos como 
uma ponte singexa, para a comunicação 
entre homens e homens, povos e povos.

Se perder essa qualidade essencial, se 
deixar de ser tábua horizontal que ofe
rece passagem sem custo para assumir 
modos de plano inclinado, de subida ma
cante — então será um desertar de von
tades pouco teimosas.

O futuro de sua língua depende da 
circunstância de ter o menos possível de 
gramática; e isso há de ser mantido.

Agora o que não evitará é o aumento 
do seu vocabulário, indispensável ao au
mento dos seus domínios.

Já estão feitos uns e serão concluídos 
outros dicionários de ciências, que terão 
muitas palavras porque o Esperanto pre
tende dizer tudo. Se, como desejo, con
seguir ser, hoje, o que o latim já foi, 
vale a pena decorar todos êsses termos, 
pois o trabalho redundará em economia.

Caso, porém, não cheguemos a tanto, 
o Esperanto merece estudo se continuar 
a ser o meio universal de se entenderem 
os homens no tocante aos negócios da 
vida: se permitir que uma pessoa saia 
por êste mundo a fora certo de que, na 
China ou na Inglaterra, não penará ao 
relento nem morrerá à fome, porque no 
seu curto vocabulário esperantista encon
trará as palavras precisas para pedir 
pousada e pão.

(C. A. CONSTANCIO ALVES — Jor
nal do Coi H ércio de 19 de Abril de 1923)

PERNAMBUCO ESPERAN
TISTA

Pernam bueo Esperantista ”, oficiala
organo de “Pernambuka Esperanto-
Asocio”, festis la eniron en sian kva
ran jaron de ekzistado per speciala du
kolora mu II ero presita sur bona pape
ro. Ĝia fruntartikolo havas la titolon 
“Nia Datreveno”. Jen la titoloj de la 
aliaj partoj de tiu gazeto: “Banala 
Historio”, de Machado de Assis, tradu
kita de S-ro Caetano Coutinho; “La 
Dogmo kaj la Progreso”, verkita de 

S-ro Diderot Freitas; “Mondlingvo kaj 
Religiaj Movadoj”, de S-ro Ismael Go 
mes Braga; “Leibnitz kaj la interna
cia lingvo”, de S-ro Moacir S. Cunha; 
“La Sonorilo de Extremoz”, de Eloi 
de Souza, esperantigita de S-ro Arl.n- 
do Castor de Lima; “Signoj de Espero 
por la Mondo”, de F-ino Leonora Ster
ling Armstrong; “Kvar jaroj pasis”, 
de M. S. M.; “Esperanto Modelo”, 
konsistanta el poeziaĵoj; “Kio estas 
la esperantista Movado”, kun infor
moj pri la eksterlanda Esperanto mo
vado ; kaj, fine, “La Bahá’a Filozo
fio”, de Lidia Zamenhof.

JARA ABONO:
10,00 ; eksterlande, 
egalvaloro, aŭ 14 respondkuponoj. 
Monsendo devas esti adresata al ĝia 
redaktorino, F-ino Artem sa Vidal de 
Araujo. Rua Gomes Coutinho, 318 — 
Casa Amarela. Recife. Pernambuco.

- Enlande, Cr$ 
unu dolaro, aŭ

ĈU LA ESPERANTA MOVADO 
ESTAS MORTA?

fi

Forlasante mian patrujon mi paro
lis kun nederlanda samideano. La las
taj vortoj, kiujn mi dris al li estsi 
“Mi foriris batali ne nur por liberigi 
la okupatajn regionojn, sed ankaŭ 
por la libereco de nia kara internacia 
lingvo, Esperanto. ”

La Esperanto-movado vivas. La ge
esperantistoj, kiuj loĝas en la okupa
taj regionoj, sekrete daŭrigas sian la
boron favore al la progresado de la 
lingvo. Sekrete, ili aperigas Esperan
to-gazetojn, broŝurojn k. t. p. Sekre 
te, ili kunvenas.

Ni scias bone, ke la milito multon 
ruinigis. Sed la fundamento restis - 
Ankaŭ ni scias, ke Esperanto venkos 
ĉi tiun malfavoran tempon. Jes, morte 
aŭ vive ni devas venki. Pli ol iam ni 
tenas en ambaŭ manoj la standardon 
verdan. Pli ol iam ni devas unu ĝi por 
la bela idealo de Zamenhof kaj 
pioniroj.

Iam venos la tagon, kiam ni 
ambaŭokule la rezulton de 
laboro.

Geesperantistoj liberaj! 
Faru vian eblon! Portu la 
velon! Kaj pensu, ke la movado m 
tiĝos nenia; 
la

de la

vidos 
bravania

Kunvenu I 
verdan ju- 

or- 
Zamenhof! Vivutn. Vivu 

internacia lingvo! 
Anglujo, julio 1043.

C. H. Geen

Nederlanda Esperantisto.

(Noto — La supra artikolo aperi» 
en la Toulousa Bulteno (Francujo) 

en Januaro 1943).
(El “Esperanto Internacia” Sept~ 

— Oki. 1943).
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I
CEARÁ. — Fortaleza. D-ro Demo

krito Rocha, nia malnova samideano 
kaj direktoro de “O Povo”, ĵus mor
tinta, aperigis en tiu ĉi gazeto du bo
najn artikolojn, per kiu li montras, ke 
nur Esperanto povas fariĝi helplingvo 
internacia kaj Rit kas la ideon favo
ran al la akcepto de “English Basic” 
por ludi tiun gravan rolon.

e, Cr$ 
ro, aŭ 
ponoĵ.
al ĝia 

‘dai de 
318 — 
nbuco.

ADO

i paro
lia las 
i est s: 
liberigi 
ankaŭ 

ernacia

RIO GRANDE DO NORTE. — 
Natal. S-ro José Gurgel de Araujo, 
kiu estis ano de n;a L go, skribis al 
ni dirante, ke li deziras kompletigi la 
kurson de Esperanto per korespon
dado, kiun li antaŭ longe komencis. 
Estu bone revenanta !

Ni legis en la ĵurnalo “A Repú
blica” ke la Grupo Esperantista “Li
dia Zamenhof”, filiita al la “Espe
ranta Asoc'o de Rio-Grande-do-Norte”, 
daŭrigas sian laboron por Esperanto. 
En ĝia sidejo, ĉe la strato Borborema, 
1.032, funkcias ĉiusabate teori-pra- 
ktika kurso, kiun direktas S-roj Je- 
rônimo dos Santos kaj Arlindo C. de 
Lima.

Salvador. Je la 29a de

La ge- 
okupa- 
lian Ia

de la 
speran 
Sekre

ulton 
restis, 
venkos 

, morte 
iam ni 
dardon 

l ĝi por 
de la

II

1
e
1

l

vidos 
brava

invenu I 
ian ju
to mor-

! Vivu

-ro 
sek. — Sro 
S-ro Ernesto 
Luiz Soares 

rev. — D-ro

BAHIA.
Septembro lasta okazis ĝenerala kun
sido de “Esperanta Grupo de Bahia”, 
dum kiu oni aklamis kaj enposedigis 
novan estraron, kiu konsitas el la je
naj grupanoj : Prez. — S-ro Antonio 
Loureiro de Souza, vicprez. 
José Vivaldo Allionni, 
Hermes Pitta, kas. — 
Alvarez, bibi. — S-ro 
Rosado, kaj prop. kaj 
Jaddo Couto Mae’el.

La 15an de Oktobro la Grupo me
morigis la sepan datrevenon de sia 
fondiĝo per speciala kunsido, kiun 
prezidis S-ro Antonio Loureiro de 
Souza. Tiu ĉi rememorigis, ke en la 
sama tago oni festas la malkovron de 
Ameriko. S-ro Hermes Pitta legas kro
nikon aperintan en unu el la urbaj 
ĵurnaloj, per kiu ĝ’a aŭtoro pretendis 
pruvi, ke Esperanto mortis. Post dis
kutado oni aprobis, ke estu enskribata 
en la protokolon proteston kontraŭ la 
aserto de la aŭtoro. D-ro Jaddo Couto 
Maciel leg:s artikolon, kiun li intencis 
sendi al loka ĵurnalo pri tio.

to.
aperi»

Sepi-

ESPÍRITO SANTO. — Vitória. 

D-ro Artur L. de Araujo Primo, nia 
tiea delegito, sendis al ni eltranĉaĵon 
de loka ĵurnalo “A Gazeta”, kiu enha
vas bonegan redakcian artikolon por 
Esperanto titolitan “La internacia I n
gvo”, el kiu ni tradukis la jenan pe
con: “S-ro Euripedes Queiroz do Valle, 
al kies nelacigebla laboremeco oni sul-

K

II

das tiom da iniciatoj, el kiuj, ĉe la 
Literatura Akademio de Ŝtato Espiri
to Santos, la kreado de F kursoj de 
amerikaj lingvoj, — antaŭ la movado 
nun farata de la Unuiĝintaj Nae oj, li 
sugestiis, ĉe ĝusta oportuneco, ke la 
Akademio ankaŭ kunlaboru ĉe la dis
vastiĝo de la internac a lingvo. D-ro 
José Paulino Alves Junior, entuziasma 
esperantisto, tuj oferis siajn servojn 
al la Akademio, kiu estos tiel preta 
kunlabori ĉe tiu plia entrepreno por 
la amerika solidareco”. Poste la arti
kolo citas pecon de la bonega artikolo 
de D-ro Mário Teixeira de Freitas 
aperinta en la revuo “Stat stiko”, or
gano de la Interamerika Instituto de 
Statistiko. Dankan leteron al “A Ga
zeto” sendis la prez. de B.L.E.

r. Os-S. PAULO. — /8. Paulo. 

valdo Leite de Morais, nia t ea dele
gito, informis nin, ke la sciigo pri la 
eklaboroj por la efektiviĝo de la Deka 
Brazila Kongreso de Esperanto vekis 
la ĉefurban poresperantan movadon.

Ok samideanoj prenis sur sin la els
pezon por la luado, en la urba centro, 
de konvena ĉambro, kie funkcios “S. 
Paŭlo Esperanta Klubo”.

La prezidanto de B. L. E. sendis 
daukan telegramon al S-ro Alcindo 
Brito, n:a • malnova samideano, kiu 
servis kiel peranto ĉe la invito al 
S-ro Ambasadoro José Carlos de Ma
cedo Soares por esti la prezidanto de 
la Organiza Komitato de la Deka Kon
greso.

-ro Gio-

II

SANTA CATARINA. — Florianó

polis. La “Esperantista Klubo de 
Florianópolis”, fondita la 9an de Ja
nuaro 1933a, laŭ iniciato de 
vanni P. Faraco, aliĝ s al niaj Ligoj 
dum la monato Decembro.

RIO GRANDE DO SUL. — São 

Sebastião. — Je la 20a de Septembro 
lasta dum ĝenerala kuns do de “Espe- 
ranto-Rondeto de São Sebastião” es
tas elektita nova estraro konsistanta 
el la jenaj personoj: Prez. D-ro João 
Severo, sek. — S-ro Paulo Gu lherme 
Correia, kas. — S-ro Policarpo 
vero, kaj bibi. — S-ro Edú C. 
vero.

La gazeto “Ponche Verde”, el 
Pedrito, publik gis du artikolojn de 
S-ro Moacir S. Cunha, Vtolitajn — 
“Esperanto vivas kaj progresas” kaj 
“Por la Tutamerikanismo”.

II

Se- 
Se-

D.

RIO-DE-JANEIRO. — “Brazila 
Ligo Esperantista” okazigis ĝeneralan 
kunsidon, pri kiu ni parolas aliloke, 
dum kiu oni decidis komenci la pro-

N l K
pagandon de la Deka Brazila Kon
greso de Esperanto.

S-ro A. Couto Fernandes, prez. de 
B. L. E., okaze de sia ekposedo ĉe la 
“Brazila Filozofia Societo”, faris pa
roladon titolitan “La Filozofoj kaj 
Esperanto”, kiu aperos ĉe la ofie ala 
organo de tiu Societo. La paroladinta 
ricevis gratulan telegramon senditan 
de la “Grupo Esperantista Humberto 
de Campos”.

“Braz.la Klubo Esperanto” daŭri
gis sian kurson, kiu finiĝos la 8an de 
Januaro 1944a.

Meritas specialan mencion la labo
roj de la “Associação Esperantista do 
Meyer”. Ĝia estraro organizas ĉiumo
natan laboran programon, kiu estas 
zorge plenumataj.

Sekvinte la ekzemplon de la veterana 
“Brazila Klubo Esperanto” ĝi aligas 
al B. L. E. ĉiujn siajn geanojn. Ĝis 
la fino de 1’ nuna jaro ai gis al nia 
Ligo 21 geanoj, sed en la komenco de 
F proksima jaro aliĝos 35 novaj aso
cianoj. La entuziasmo de la novaj var
bitoj estas inst*g Io por kelkaj malno
vaj anoj, nun dormantaj.

Ni ricevis la viziton de S-ro Fran
cisco Faleão, malnova esperantisto, 
kiu venis el Belém, ĉefurbo 'de Ŝtato 
Pará, kiel reprezentando de la loka 
Komerca Asocio ĉe la “BrazTa Eko
nomia Kongreso”. Li reai ĝis al nia 
Ligo kiel MA kaj fariĝis delegito de 
I. E. L. en Belém.

Viztis ankaŭ rnan sidejon d-ro 
Benjamin Camozato, unu el la pioniroj 
de la Esperanto-movado en Brazilo.

Jen la nova adreso de “Societo Es
perantista Frateco” — Rua Te xeira 
de Azevedo, 59 — casa 10. Engenho 
de Dentro. Ĝiaj anoj kunvenas ĉiu- 
vendrede. Funkcias regule elementa 
kaj supera kursoj.

Je la 15a de Ouktobro okazis la nas
kiĝa datreveno de S-ro Osvaldo D niz 
Magalhães, direktoro de la Kurso de 
Radigimnastiko ĉe la “Rádio Nacio
nal”. Liaj multenombraj gelernantoj 
ĝin festis per literatur-muzika festo. 
BLE reprezent ĝis per S-ro Délio Pe
reira de Souza.

La “Revista de Educação contra In
cêndios”, kies direktoro kaj eldonanto 
estas nia samideano S-ro Olavo C. 
Guimarães, publikig a, en la fako 
“Esperantista Paĝo”, de la Aŭgusta 
numero, longan interesan artikolon 
por Esperanto tradukitan de ties di
rektoro, S-ro Diderot Freitas, kaj ape
rintan franclingve en la revuo “Svisa 
Espero”. La Septembra numero de 
tiu sama revuo transskribis la tekston 
de la prospekto eldonita de BLE tito- 

a
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litan — “Que é o Esperanto?”. La 
eldonanto de la revuo atendas la nce' 
von de la esperantistaj matricoj, por 
ke ĝi povu aperigi artikolojn en Espe
ranto.

“A Cruz”, katolika revuo, publiki
gis longan artikolon, kies grandlitera 
titolo — ‘‘La Katolika Religio kaj 
Esperanto” okupas tri kolonojn. Ĝi es
tas resumo de la plej notindaj sukcesoj 
de Esperanto ĉe la katol.kaj medioj kaj 
enhavas la opiniojn de la Papoj Pio X, 
Benediko XV kaj Pio XI tre favorajn 
al Esperanto. Kelkaj dekoj da ekzem
pleroj de tiu gazeto estis sendataj al 
interesuloj.

“ Reformador ”, oficiala 
la “Brazila Spiritisma 
daŭrigis la publikigadon en ĉiuj num 

organo de 
Federacio ”

e-
roj de artikoloj kaj notoj pri kaj por 
Esperanto. Jen la titoloj de kelke da 
ili: “La grandaj Spiritoj kaj Esperan
to”, de Antônio Tulio; “La Espero”, 
de Délio Pereira de Souza; “La poeto 
revenis”, de Ismael Braga; “Post 36 
jaroj”, “Al Esperantistoj”, de Ismael 
Braga, k. a. Ĝi publikigis ankaŭ la ra
porton de la prez. pri la lastjaraj labo
roj, kiu enhavas la raporton de S-ro 
Ismael Braga pri la esperanta movado.

BRAZILA LIGO-ESPERANTISTA KAJ IN
TERNACIA ESPERANTO-LIGO

Pagis la n unja ran kotizon al BLE kaj IEL 
la jenaj aktivaj membroj:

MS — S-roj A. Couto Fernandes, A. Cae
tano Coutinho, Ismael Gomes Braga, Manoel 
Jorge Gaio kaj Antonio José Vaz. el Rio de 
Janeiro; kaj d-ro Democrito Rocha, el For
taleza, Ceará.

MA — S-roj Arminio de Morais kaj d-ro 
Carlos Domingues, el Rio de Janeiro; d-ro 
Deoclecio Lima Verde, el Limoeiro, Ceará; 
d-ro A. Gentil Fernandes, el Areia Branca, 
Rio Grande do Norte; T. T. Vila Nova kaj 
Augusto Magalhães Porto, el Recife, Per
nambuco; Paulino Santiago, el Maceió, Ala
goas; inĝ. Jaddo Couto Maciel, el Salvador, 
Baia; Carlos de Souza Cunha, el Alagot- 
nhas, Baia; inĝ. Jaime Martins de Souza, 
el Joazeiro, Baia; F-inoj Edith Wehrs kaj 
Herminia Magalhães, el Niterói, Stato Rio; 
S-roj Alando Carmo, el Petrópolis, Stato 
Rio; Obddego Augusto, el Barra Mansa, 
Stato Rio; d-ro Geraldo Azevedo kaj Otto 
Kiihne, el São Paulo; Constantino de Car
valho, el Monte Aprazível, São Paulo; Lauro 
João Costa, el Santos, São Paulo; Ary Za
mora. el Porto Alegre, Rio Grande do Sui; 
José Gomes Braga, el Uba, Minas Gerais: 
d-ro Borja Portela, el Fortaleza, Minas Ge
rais; Geraldo Barbosa Mamede, el Ouro 
Preto, Minas Gerais; d-ro Arsenio Moreira 
da Silva, SanPAna do Ipanema, Alagoas, 
kaj Pablo Jimênez, el San José, Costa Rica.

MJ — S-roj inĝ. H. Mota Mendes, inĝ. 
Henrique E. Couto Fernandes, Odilo Pinto, 
Generalo José A. Silveira Sobrinho, inĝ. 
Viterbo de Carvalho, Délio Pereira de Souza, 
inĝ. Agenor A. de Miranda, Aldino de Frei
tas, Mozart Barbosa Copio, Arnaldo Gonçal
ves Pires. Adhemar Fernandes dos Santos 
kaj Ricardo Lopes Gouveia, S-ino Laurinda

Artikoloj kaj notoj pri Esperanto 
aperis en “A Vanguarda”, el kiuj ni 
citas la artikolon de S-ro Octaviano S. 
Lopes titolitan “Esperantismo”.

La grava ĵurnalo*4 Diár.o de Noti
cias”, publikigis en sia multelegata 
fako “Por ĉiuj” noton por Esperanto, 
kiu diris, ke la esperantistoj kredas, 
ke post la milito ĝi multe disvolviĝos. 
La prezidanto de B.L.E. sendis al 
ĝia redakcio longan telegramon, per 
kiu li deklaras, ke la brazilaj esperan
tistoj sammaniere opinias kaj jam ko
mencis la propagandon de la Deka 
Brazila Kongreso de Esperanto. La 
jurnalo publikigis la telegramon sub 
la sama fako.

La Monata Bulteno de la Asocio de 
la Oficistoj de la Hipoteka kaj Ter
kultura Banko de Ŝtato Minas Gerais, 
sub la direkto de la “Departemento 
de Propagando kaj Publikigaĵo, ape
rigis artikolon litolitan “Esperanto 
— La mondlingvo”, verkitan de S-ro- 
Haroldo Leite Pinto, ano de B.L.E.

Ni ricevis ekzempleron de la libro 
“Treis anos de OSB”, memorigan de 
la 3a datreveno de Ja publikigo de la 
“Ortografia simplificada de Jeneral 
Glinger”. CÍRCULO OSBRIANO — 
Rua da Capela, 102. Piedade. RIO.

n

Lima de Macedo Cardoso kaj f-ino Irani 
Baggi de Araujo, el Rio de Janeiro; S-ro Se
bastião Augusto, el Manaus, Amazonas; d-ro 
Francisco de Sales Monteto, el São Luiz, Ma
ranhão; Targino Soares, el Mossoró, Rio 
Grande do Norte; Arlindo Castor de Lima, 
el Natal, Rio Grande do Norte; F-inoj Arte
misa Vidal de Araujo kaj Iracema Ferreira 
Pires, S-roj d-ro Aguinaldo Lius, Eugenio de 
M. Pais Barreto, Jaaziel de Souza Campos 
kaj Moacir C. Cunha, el Recife, Pernam
buco; Hermes Pitta kaj Victor Miniero el 
Salvador, Baia; d-ro Mario Ritter Nunes kaj 
F-ino Balbina Morais, el Niterói, Stato Rio; 

.Osvaldo Leite de Morais kaj Newton Ce- 
ratti, S-ino Jandyra Loureiro Rodrigues, el 
São Paulo; S-roj Mario Garcia Rodrigues 
Monteiro, el Santo André, Stato São Paulo; 
proi. Lauro Jorge de Oliveira, Rodolfo Sch
midt, Manoel Pontes Filho kaj José O. da 
Silva Carvalho, el Santos, Stato São Paulo; 
Leonidas Silva, el Baurŭ, Stato São Paulo; 
d-ro Joaquim A. de P. Ferreira S. Tiago, el 
Laguna, Santa Catarina; inĝ. Aristóteles J. 
de Faria Al vim. el Belo Horizonte, Minas 
Gerais; s-ro João Sabino Bueno, el Quaraí, 
Rio G. do Sul.

Pagis ankaŭ la nunjarau kotizon 100 
simplaj membroj de niaj Ligoj.

Lasthore ni ricevis la kotizojn de S-ro 
Giovanni P. Faraco, el Florianópolis, Santa 
Catarina, kiel MJ.

REVISTAS E GAZETAS ESPERANTISTAS
Recebemos ultimamente as seguintes ga

zetas e jornais esperantistas: “Esperanto 
Internacia” orgão oficial de IEL; “Amerika 
Esperantisto”, dos E. Unidos; “Argentina 
Esperantisto” e “Esperantaj Paĝoj”, da Ar
gentina: “Heroldo de Ĉinio”, de Chungking, 
China; “La Eta Heroldeto”, da Austrália; 
“Renovigo”, do México e “Nia Parolilo”, da 
Suécia.

Grupoj Aligintaj li B. L. E.

Número '

S

Garanhuns.

DE RIO-
(1940). Si

BRAZILA KLUBO “ESPERANTO”. 
(1906). Sidejo: Praça da República 

54. Rio-de-Janeiro. Tel: 42-4357.
CENTRO ESPERANTISTA DE SAN- 

TOS, (1932). Sidejo. Rua Bahia, 57. 
Santos, Est. São Paulo.

ESPERANTA GRUPO DE BAHIA. 
(1936). Sidejo: Rua Bangala, 18.. 
Salvador. Bahia.

S. PAŬLO ESPERANTA KLUBO. 
(1937). Sidejo. Rua Alabastro, 
São Paulo.

PERNAMBUKA ESPERANTO-ASO
CIO. (1937). Sidejo: Rua Gomes 

Coutinho, 318. Reccfe. Pernambuco.

GRUPO ESPERANTISTA ”ISMAEL 
GOMES BRAGA”. (1938). Sidejo: 
Praça D. Moura, 334. 
Pernambuco.

ESPERANTA ASOCIO 
GRANDE-DO-NORTE. 
dejo: Rua Vigário Bartolomeu, n* 

587. Natal. Rio-Grande-do-Norte.

GRUPO ESPERANTISTA DE LI
MOEIRO. (1940). Adreso: Caixa 

postal, 73. Limoeiro. Ceará.

GRUPO ESPERANTISTA “HUM 
BERTO DE CAMPOS”. (1940)., 
Sidejo: Rua Curitiba, 636. Belo Ho
rizonte. Minas Gerais.

ESPERANTO-RONDETO DE S. SE
BASTIÃO. (1941). Sidejo: Vila S. 
Sebastião. D. Pedrito. Rio-Grande- 

-do-Sul.

GRUPO ESPERANTISTA “FRAN
CISCO VALDOMIRO LORENZ”. 
(1940). Caixa postal, 777. Rua 

Henrique Porchat, 4. Santos. E. de 
São Paulo.

ASSOCIAÇÃO ESPERANTISTA DO 
MEYER. (1942). Rua Arquias Cor

deiro, 295. Sob. Meyer. Poŝtkesto 

3677. Riode-Janeiro. Tel. 29-4581.
ESPERANTISTA KLUBO DE FLO

RIANÓPOLIS. (1943). Departa
mento de Estatística. Florianópolis. 

Santa Catarina.

K

O ESPERANTO NA PALESTINA

c

A Liga Esperantista da Palestina traba
lha ativamente. Em 1942 conseguiu ela edi
tar o Ekzercaro de Zamenhof nas línguas 
hebraica e árabe. A Escola de Comércio de 
Jerusalém introduziu o Esperanto como ma
téria obrigatória em seu programa oficial. 
Ainda nessa cidade começou um curso da 
língua auxiliar com 28 alunos. A Liga rea
lizou uma sessão de assembléia geral em 
Abril último.

Em Tel-Aviv, graças à propaganda do de
legado local de IEL, s-ro Oskar Berman,. 
funcionou um curso de Esperanto, com gran
de êxito, na Sociedade “Primeiro Auxílio”, 
onde depois da terminação do curso se reu
nem semanalmente os esperantistas locais.

Editores: Irmãos Pongetti.
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